
 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

E-mail 

ovecka2@uniba.sk 

 

Facebook 

facebook.com/damian.ovecka/ 
 

 

 

DAMIÁN SAMUEL OVEČKA 
2buPESL 

ČOSI O MNE 

Som študentom druhého ročníka bakalárskeho stupňa 

v študijnom programe učiteľstvo pedagogiky a slovenského 

jazyka a literatúry. Pochádzam z malebnej Skalice na Záhorí 

(áno, stade odkiaľ aj Kollárov titul ☹).  

 

Počas doterajšieho štúdia som sa zúčastnil na Študentskej 

vedeckej odbornej konferencii na KPA a KSLLV (2. a 3.miesto), 

kde som mal možnosť kútikom oka nazrieť i do odborného 

fungovania fakulty a zamyslieť sa, čo je možné vylepšiť. 

Považujem sa za človeka, ktorého neopustila ani v dospelosti 

fantázia a má pomerne veľké množstvo nápadov. Keďže sa 

často týkajú práve úpravy pomerov na fakulte, rozhodol som 

sa uchádzať o členstvo v senáte... 

 

 

SCHOPNOSTI A VLASTNOSTI 

 
 

 

 

 

POĎAKOVANIE 

 

Budem vďačný za vašu podporu  
 

venovanú nielen mne,  
 

no i každému kandidátovi,  
 

ktorý má ambíciu  
 

pomôcť našej spoločnej  
 

akademickej obci  
 

rásť 😊 
 

 

RÁD BY SOM VÁM V STRUČNOSTI PREDSTAVIL SVOJE 

PROGRAMOVÉ CIELE: 

1) Posilnenie komunitného života študentov na fakulte 

formou: 

A) organizovaných voľnočasových aktivít 

B) vytvorenia miestnosti so spoločenskými hrami 

C) zoskupenia priateľstva-chtivých študentov v spoločnej 

skupine na sociálnej sieti 
 

2) Rozšírenie športového vyžitia na fakulte 

formou: 

A) organizovania šachovej ligy 

B) uskutočnením tenisového/stolnotenisového turnaja 

C) organizácie výletov do prírody / mesta 
 

3) Väčšia pomoc študentom 1.ročníka 

→ pri ich prvých krokoch na škole zo strany starších žiakov v ich 

odbore a vytvorenie informačného letáčika s radami 
 

4) Presadzovanie Vašich námetov a nápadov 

→ pretože senátor má byť Vaším priamym tlmočníkom do 

srdca fakulty - nie nadriadeným, ale kolegom 
 

5) Apel na skrášlenie priestorov chodieb 

→ využitie fondov a iných zdrojov na nákup obrazov a kvetov 
 

6) Sprostredkovanie brigád v závislosti od odboru 

→ vyhľadávanie ponúk od zamestnávateľov a ich dodávanie 

priamo ku študentom dotknutej špecializácie 
 

7) Zrozumiteľnosť predovšetkým 

→ odmietanie informovania študentov formou odborných 

termínov, ale jasne, zrozumiteľne a priamo 

 

V Bratislave dňa 7.októbra 2021 
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